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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de impact van het toerisme op kustregio’s: aspecten van regionale ontwikkeling
(2008/2132(INI))

Het Europees Parlement,

– Gelet op Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 
juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1783/19991,

– Gelet op de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement 
inzake geïntegreerd beheer van kustgebieden: een strategie voor Europa 
COM(2000)0547),

– Gelet op de mededeling van de Commissie "Een agenda voor een duurzaam en 
concurrerend Europees toerisme" (COM(2007)0621),

– Gelet op de mededeling van de Commissie "Een nieuw EU-toerismebeleid - Naar een 
sterker partnerschap voor het Europees toerisme" (COM(2006)0134), en de Resolutie van 
het Europees Parlement van 29 november 2007 over dit onderwerp2,

– Gelet op de mededeling van de Commissie "Een geïntegreerd maritiem beleid voor de 
Europese Unie" (COM(2007)0575), en de Resolutie van het Europees Parlement van 20 
mei 2008 over dit onderwerp3,

– Gelet op de conclusies van de Voorzitter van de Europese Raad van 14 december 2007,

– Gelet op het akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de 
Europese dag van de zee,

– Gelet op artikel 45 van het Reglement, en

– Gelet op het verslag van de commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Commissie vervoer en toerisme (A6-0000/2008),

A. Overwegende dat er binnen het grondgebied van de EU zes belangrijke kustzones te 
onderscheiden zijn – de Atlantische zone, de Oostzeezone, de Zwarte Zeezone, de 
Middellandse Zeezone, de Noordzeezone en de ultraperifere regio’s – met elk een eigen 
grondgebied en een eigen concept met betrekking tot het toerisme,

B. Overwegende dat de definitie van kustzone zoals die in het kader van het Europees 
Maritiem Beleid gebruikt wordt (kustzone: de strook tussen de kust en een punt 50 

                                               
1 PB L 210, 31.7.2006, p. 1.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0575.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0213.
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kilometer landinwaarts) geldig is,

C. Overwegende dat het toerisme in het algemeen de belangrijkste activiteit is in deze 
regio’s, en één die bijdraagt tot de sociale en economische ontwikkeling, maar daarbij 
soms ook een negatieve invloed op diezelfde regio uitoefent, als gevolg van de 
seizoensgebonden aard van het toerisme, het feit dat er vooral lager geschoolde
werkkrachten worden ingezet, de kust en het binnenland nauwelijks geïntegreerd zijn, de 
economie niet veel diversificatie vertoont en het natuurlijke en culturele erfgoed van deze 
activiteiten schade ondervindt,

D. Overwegende dat – bij ontstentenis van betrouwbare en vergelijkbare gegevens 
aangaande het kusttoerisme – de economische bijdrage van deze sector mogelijk wordt 
onderschat, als gevolg waarvan het economische belang van de bescherming van het 
maritieme milieu ook wordt onderschat en de middelen die daarvoor ter beschikking 
worden gesteld niet optimaal worden gebruikt,

E. Overwegende dat het lot van kustgebieden voor een belangrijk deel door hun 
geografische ligging wordt bepaald en er een gestructureerde strategie moet worden 
ontwikkeld die met de specifieke eigenschappen van deze gebieden rekening houdt, het 
subsidiariteitsbeginsel respecteert en de gelijkgerichtheid van de bij de besluitvorming 
betrokken sectoren garandeert,

F. Overwegende dat het creëren van specifieke instrumenten zal bijdragen tot beter 
geïntegreerde en duurzamere ontwikkelingsstrategieën en een sterkere economische 
mededinging, terwijl tegelijkertijd de natuurlijke en culturele hulpbronnen behouden 
blijven en modellen voor verantwoordelijk toerisme worden bevorderd,

G. Overwegende dat doelstelling 3 “Europese Territoriale Samenwerking” op een 
doeltreffende wijze kan bijdragen tot de verwezenlijking van de hierboven genoemde 
doelstellingen, door het opzetten van samenwerkingsprojecten en het ontwikkelen van 
partnerschapsnetwerken tussen de kustregio’s en de aanbieders van toeristische 
activiteiten,

1. Wijst erop dat het toerisme een cruciale factor is bij de sociale en economische 
ontwikkeling van de kustgebieden in de EU, en dat die ontwikkeling aansluit bij de 
doelstellingen van Strategieën van Lissabon en Gothenburg;

2. Beveelt een geïntegreerde benadering aan, om het kusttoerisme te laten aansluiten op het 
cohesiebeleid, het maritieme en visserijbeleid, het milieubeleid en het sociale beleid, en
zo synergieën te creëren en met elkaar strijdige interventies te voorkomen; beveelt de
Commissie aan de duurzame groei van het kusttoerisme binnen een dergelijk geïntegreerd 
kader op te nemen als strategische doelstelling in haar werkprogramma voor 2010-2015 
en de tussentijdse herziening van het financiële kader voor 2007-2013;

3. Nodigt de lidstaten uit om ervoor te zorgen dat de voor het toerisme en de regionale 
ontwikkeling van de kustgebieden bevoegde regionale en lokale autoriteiten kunnen 
participeren in alle permanente structuren die in het kader van dit beleid worden 
gecreëerd;
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4. Beveelt de Commissie aan met betrekking tot het kusttoerisme een holistische benadering 
te volgen bij de uitvoering van haar Geïntegreerd Maritiem Beleid, behalve waar het de 
eilanden, de ultraperifere regio’s en andere kustzones betreft, aangezien deze gebieden in 
zeer sterke mate van het toerisme afhankelijk zijn;

5. Beveelt de Commissie derhalve aan een INTERREG-programma op te zetten, dat aan de 
kustzones is aangepast en waarin het toerisme samen met andere aan de kust gerelateerde 
kwesties een plaats krijgt;

6. Sluit aan bij het advies van het Comité van de Regio’s betreffende het opzetten van een 
Europees Kustfonds en verzoekt de Commissie deze suggestie te onderzoeken binnen het 
kader van de tussentijdse herziening van het financieel kader 2007-2013, alsook binnen 
het kader van de EU-begroting voor 2013;

7. Beveelt aan een kennispijler op te zetten over de geïntegreerde ontwikkeling van 
kustzones, en wel door het creëren van een Europees sectorieel netwerk onder auspiciën 
van het Europees Technologie Instituut en met een verwijzing naar het Zevende 
Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling;

8. Beveelt de lidstaten die over een kust beschikken aan deze geïntegreerde benadering te 
volgen bij het opzetten van programma’s, als er met de kust samenhangende projecten 
worden geselecteerd en uitgevoerd; doet daarbij verder de aanbeveling om in deze 
context intersectorialiteit als beginsel aan te houden en het opzetten van publiek-private 
partnerschappen te bevorderden;

9. Betreurt het dat gebrek aan transparantie bij de uitgaven van de EU ten behoeve van de 
kustzones een kwantificering van de voor het toerisme bestemde middelen in deze regio’s 
in de weg staat; nodigt de Commissie derhalve uit om de daarvoor geëigende middelen in 
te zetten teneinde gegevens voor statistiek en analyse te genereren;

10. Nodigt de Commissie, de lidstaten en de regio’s uit om tezamen op het Internet een 
volledige catalogus van (mede) door de EU gefinancierde kustprojecten uit te werken 
teneinde de regio’s in staat te stellen aldus van de ervaring van anderen te leren; roept de 
academische wereld, kustgemeenschappen en andere belanghebbenden op om goede 
werkwijzen te identificeren en onder de lokale gemeenschappen te verspreiden;

11. Dringt er bij de Commissie op aan om ervoor te zorgen dat EUROSTAT bij het 
voortdurend bijwerken van zijn database met socio-economische gegevens over de 
kustregio’s van de EU ook betrouwbare, homogene en up-to-date gebrachte informatie 
over het toerisme opneemt, aangezien zulke gegevens van essentieel belang zijn voor het 
vergemakkelijken van het nemen van besluiten door de openbare sector en er alleen zo 
vergelijkingen tussen regio’s of tussen sectoren kunnen worden gemaakt; roept de 
lidstaten met een kust op haast te maken met de toepassing van het systeem “Satelliet 
Rekeningen Toerisme” op hun grondgebied;

12. Wijst erop dat er een sterk verband bestaat tussen het milieu en het kusttoerisme; beveelt 
daarom aan om vanaf 2013 ecologische duurzaamheid als grondbeginsel aan te houden 
bij uit de Structuurfondsen gefinancierde interventies ten behoeve van de kustgebieden,
niet alleen in de context van de doelstelling Mededinging en Werkgelegenheid, maar ook 
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voor regio’s waarvoor de convergentiedoelstelling geldt;

13. Vraagt de Commissie er zorg voor te dragen dat een tenuitvoerlegging waarbij actief 
gestreefd wordt naar naleving van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie een voorwaarde is 
voor de financiering, door de EU, van kustprojecten die een impact op het zeemilieu 
hebben;

14. Verzoekt de Commissie om in haar beleid van maritieme clusters ook die diensten en 
industriesectoren op te nemen welke in het kader van het kusttoerisme een rol spelen en 
aldus een vruchtbare wisselwerking mogelijk te maken tussen al degenen die de zee 
gebruiken als hulpmiddel om hun concurrentievermogen te verbeteren, duurzaamheid te 
betrachten en bij te dragen tot de economische ontwikkeling van de kust; meent verder 
dat medische zorg, welzijn, onderwijs, technologie en sport eveneens aspecten zijn die als 
kustdiensten in de  maritieme clusters behoren te figureren, aangezien het voor de 
ontwikkeling van deze zones cruciale elementen zijn;

15. Herhaalt het verzoek aan de lidstaten en de Commissie om, gelet op vervuiling van de zee 
in veel havensteden en -zones, de maatregelen ter bevordering van de energievoorziening 
van in de havens aangelegde vaartuigen via het landnetwerk verder uit te werken; 
verzoekt derhalve om een voorstel tot herziening van Richtlijn 2003/96/EG van de Raad;

16. Wijst erop dat de instrumenten voor de territoriale cohesie de aansluiting tussen de kust 
en het binnenland kunnen verbeteren, door kustactiviteiten te verbinden met het 
plattelands- en stadstoerisme, wat ertoe zal leiden dat toerisme ook buiten het 
hoogseizoen kan worden bedreven en lokale producten meer belangstelling zullen 
krijgen, waardoor de diversiteit van die producten wordt bevorderd; verzoekt de 
Commissie derhalve in het Groenboek over de Territoriale Cohesie ook aandacht te 
beteden aan kustgebieden en te verzekeren dat de hoognodige aansluiting van het 
kusttoerisme op het geïntegreerd beheer van de kustzones en de ruimtelijke planning voor 
de zee kan worden gerealiseerd;

17. Roept de lokale en regionale kustautoriteiten op om plannen voor territoriale marketing in 
samenwerking met buurgemeenschappen op het land of langs de kust aan te moedigen, 
teneinde op die wijze de mededinging in de toeristische sector te vergroten zonder 
evenwel de algemene mededinging schade te berokkenen; 

18. Moedigt de kustregio’s aan deel te nemen in interregionale samenwerkingsprojecten, 
zoals, bijvoorbeeld, het project over onderwerp IV van het initiatief “Regio’s voor 
Economische Verandering”, met de bedoeling om aldus voor het kusttoerisme 
thematische netwerken te creëren en de reeds bestaande netwerken te versterken, en 
verder om de uitwisseling van ervaringen en goede werkwijzen te bevorderen;

19. Beveelt de bevoegde nationale, regionale en lokale overheden aan om in het kader van 
hun samenwerkingsprogramma’s strategische projecten ten behoeve van het kusttoerisme
te bevorderen en voor deze interventies geëigende financiële middelen beschikbaar te 
stellen; 

20. Roept de Commissie op ten minste één specifieke, aan het kusttoerisme gewijde 
manifestatie te organiseren om het contact en de communicatie tussen de partners en de 
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uitwisseling van goede werkwijzen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld bij het toepassen 
van het Geïntegreerd Model voor Kwaliteitsbeheer in de EU; 

21. Roept de Commissie op een praktische gids op te stellen over financiering van 
kusttoerisme door de EU, teneinde belangstellende partijen bij het zoeken naar 
financiering op weg te helpen;

22. Roept de kustregio’s op agentschappen voor locale en regionale ontwikkeling op te zetten 
om aldus netwerken te creëren tussen beroepsuitoefenaren, instellingen, deskundigen die 
in dezelfde regio opereren en dito partijen in andere landen, ten behoeve van raadpleging 
en informatieverstrekking aan mogelijke openbare of particuliere belanghebbenden;

23. Beveelt de lidstaten aan rekening te houden met de duurzaamheid van 
samenwerkingsprojecten in de post-financieringsfase, en dan niet alleen in financiële zin, 
maar vooral waar het de voortzetting van de samenwerking tussen de partners betreft en 
links met de relevante lokale sectoren;

24. Beveelt de lidstaten met een kust aan om ervoor te zorgen dat de geselecteerde projecten 
heel zichtbaar zijn, en dat ze procedures voor de toegang tot financiering vereenvoudigen, 
teneinde aldus particulier kapitaal aan te trekken voor het kusttoerisme en het opzetten 
van partnerschappen tussen openbare autoriteiten en particuliere entiteiten, inzonderheid 
KMO's, te vergemakkelijken; beveelt aan vooral te werken aan het soort duurzaam zee-
en kusttoerisme dat bijdraagt tot een gezonde flora en fauna; meent dat deze 
doelstellingen binnen de context van de Dag van de Zee (die elk jaar op 20 mei gevierd 
wordt) extra aandacht zouden moeten krijgen;

25. Nodigt milieuverenigingen, de van de zee afhankelijke economische sectoren, mensen die 
op cultureel vlak een bijdrage leveren, de wetenschappelijke gemeenschap, burgerlijke
entiteiten en lokale inwoners uit om aan alle etappen van projecten deel te nemen,  
waaronder inbegrepen de monitoring achteraf, teneinde de duurzaamheid van zulke 
projecten op de lange termijn te garanderen;

26. Nodigt tot slot de Commissie uit om regelmatig te controleren in welke mate
gemeenschapsfinanciering voor kustgebieden bijdraagt tot regionale ontwikkeling van 
deze gebieden, met de bedoeling om goede werkwijzen te verspreiden en 
partnerschapsnetwerken tussen de verschillende betrokkenen te steunen via een 
Observatorium voor duurzaam kusttoerisme;

27. Verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
lidstaten en het Comité van de Regio’s.
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TOELICHTING

Algemene context

De 27 lidstaten van de Europese Unie beschikken tezamen over meer dan 89 000 kilometer 
kustlijn. De Europese kustzones zijn echter heel gevarieerd. Hier en daar liggen er langs de 
kust grote stedelijke centra en zelfs hoofdsteden, zoals Lissabon, Athene, Kopenhagen of 
Stockholm, maar op andere plaatsen vormt de kustlijn niet meer dan de omtrek van kleine 
eilandjes waar toerisme en visvangst de belangrijkste bronnen van inkomsten zijn.

De maritieme roeping van de Europese Unie heeft in een aantal lidstaten een lange traditie en 
diepe historische wortels. Het is vooral deze levenshouding die ertoe heeft geleid dat het Oude 
Werelddeel nieuwe werelden is gaan ontdekken en veroveren, hetgeen welvaart heeft 
gebracht en de rol van de kust bij de ontwikkeling van de langs die kust gelegen staten heeft 
geconsolideerd.
Sommige regio’s kunnen niet worden losgekoppeld van de kust die ze omringt. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij de ultraperifere regio’s, die vooral van het toerisme en andere met 
de zee verband houdende activiteiten leven. Maar het komt ook voor dat kustgebieden voor 
hun economische ontwikkeling in het geheel niet van het toerisme afhankelijk zijn; het 
toerisme heeft daar voor het BIP nauwelijks betekenis.

Volgens sommige voorspellingen zou in 2010 ongeveer 75% van de mensheid in 
kustgebieden wonen. Een dergelijke sterke bevolkingsconcentratie is op zich reeds voldoende 
rechtvaardiging om een pragmatisch onderzoek uit te voeren naar de impact van het toerisme 
in  de kustgebieden. Het gaat er dan vooral om vast te stellen wat de impact van dat 
kusttoerisme is op de Europese economie, en niet alleen op nationaal, maar ook op regionaal 
en locaal niveau.

De Europese Unie en het Toerisme

Ofschoon het toerisme niet tot de bevoegdheden of de beleidssfeer van de Europese Unie 
behoort, bepaalt artikel 3 van het EG-Verdrag toch dat er voor deze sector "maatregelen" 
kunnen worden getroffen. De EU heeft met een verwijzing naar deze bepaling een hele reeks 
programma's, acties en beleidsmaatregelen op het gebied van het toerisme kunnen 
ontwikkelen.
Het is duidelijk dat een dergelijke sectoriële en gefragmenteerde aanpak tot problemen moet 
leiden. Wat het meeste opvalt is de inconsistentie van de bij de uitvoering van dit beleid 
gevolgde strategieën. Er bestaan zeer uiteenlopende programma's en maatregelen voor het 
ondersteunen van het toerisme. Deze programma’s en maatregelen kunnen elkaar uiteindelijk 
tegenwerken, omdat het ontbreekt aan een duidelijke en coherente beleidslijn voor het 
verwezenlijken van de vastgelegde doeleinden.
De staatshoofden en regeringsleiders zijn overeengekomen om in het nieuwe Verdrag van 
Lissabon een artikel op te nemen dat de EU, inzonderheid het Parlement, voortaan meer 
bevoegdheden moet verlenen met betrekking tot het beleid ten aanzien van het toerisme. Dat 
moet het mogelijk maken nieuwe strategieën te ontwikkelen voor een doeltreffend gebruik 
van de reeds bestaande fondsen om daarmee een heus Europees toerismebeleid te bevorderen.
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De Structuurfondsen en het Toerisme

De Europese Unie is niet bevoegd op het gebied van het toerisme en er bestaan dus geen
financiële instrumenten die speciaal voor deze sector zijn ontwikkeld. Communautair 
geïnspireerde interventies ten behoeve van het toerisme worden gefinancierd uit de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds, via regionale operationele programma's en dito 
nationale sectoriële programma's.

De Commissie regionale ontwikkeling heeft van het Europees Parlement
toestemming ontvangen een initiatiefverslag op te stellen en een onderzoek uit te 
voeren naar de impact van het toerisme in de kustzones. Het gaat hier dus om 
aspecten van regionale ontwikkeling. We hopen op deze wijze vast te stellen hoe 
middelen uit de Structuurfondsen door het kusttoerisme precies worden aangewend
en welke impact dit type toerisme heeft op de economische, sociale en territoriale 
samenhang van alle lidstaten.

Dit belangrijke en diepgaande onderzoek van de commissie voert tot een aantal conclusies. 
De belangrijkste daarvan luidt dat het kusttoerisme eerst en vooral een oplossing zal moeten 
vinden voor de problematiek die voortvloeit uit het seizoensgebonden karakter van de sector; 
er zullen bovendien maatregelen moeten worden getroffen om een duurzame ontwikkeling te 
garanderen en de recreatieve opties te diversifiëren.

Uit dit onderzoek blijkt dat het kusttoerisme in een belangrijke mate wordt gesteund door de 
maatregelen die in het kader van de ROP met financiële steun van het EFRO zijn ontwikkeld. 
Het gaat dan om steun voor de aanleg van openbare infrastructuur, subsidies voor KMO’s in 
de toeristische sector, marketing van bepaalde regio’s en promotionele activiteiten.

De toeristische sector is uit de aard der zaak een transversale sector, zodat het niet 
gemakkelijk is vast te stellen welke gevolgen bovengenoemde initiatieven hebben voor de 
betrokken regio als geheel. Bekend is wel dat ze leiden tot het versterken van de institutionele 
capaciteiten. Volgens de auteurs “bevorderen de Structuurfondsen de deelname in 
partnerschappen – bij het ene project meer dan het andere – en hebben deze Fondsen aldus 
bijgedragen tot een betere opzet en structurering van projecten.” De Structuurfondsen hebben 
er verder toe bijgedragen dat het kwaliteitsbeheer van de kustzones een tendens vertoont in de 
richting van een meer geïntegreerde aanpak.
Conclusies

Bij het opstellen van dit initiatiefverslag zijn ook mensen die rechtst reeks bij het kusttoerisme 
zijn betrokken geraadpleegd. Dat heeft veel nuttige informatie opgeleverd en bovendien 
duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan concrete maatregelen om de bestaande fondsen op 
een doeltreffender wijze ten behoeve van het kusttoerisme te gebruiken. Er is dus geen 
behoefte aan nieuwe instrumenten – waar het om gaat is dat er een samenhangende en 
geïntegreerde aanpak wordt ontwikkeld teneinde de bestaande middelen volgens één 
gemeenschappelijke strategie voor hetzelfde doel in te kunnen zetten. Over dit idee om een 
geïntegreerde en holistische aanpak te ontwerpen voor het toerisme in de kustzones bestond 
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brede overeenstemming.
Het kusttoerisme moet diversifiëren en niet langer uitsluitend voortbouwen op het zon-zee-en-
zand-concept. Het moet een gevarieerde aanbod creëren – dat is de uitdaging waar nu aan 
gewerkt moet worden. Op die wijze kunnen nieuwe segmenten van de regionale 
kusteconomie worden ontwikkeld, waarmee tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan de 
groei- en mededingingsdoelstellingen van de Strategieën van Lissabon en Gothenburg.

Het volgende werkprogramma van de Commissie zal moeten getuigen van een innovatieve 
visie bij de vaststelling van het beleid voor de verschillende sectoren – het maritiem beleid, 
het beleid voor de visserij, vervoer, energie en milieu, het cohesiebeleid en zelfs de nieuwe 
strategie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (dat sterker is gericht op 
kwaliteitsproducten en dus ook een raakvlak heeft met de producten die in de context van het 
kusttoerisme worden aangeboden). Het moet de voorwaarden scheppen voor een 
geïntegreerde ontwikkeling van het kusttoerisme, een sector die voor de Europese economie 
een enorm belang vertegenwoordigt. De EU dient een dergelijke holistische visie op dit beleid 
al in de nabije toekomst te realiseren, in de eerste plaats via de tussentijdse herziening van het 
financiële kader voor de periode 2007-2013, om aldus te verzekeren dat het kusttoerisme in de 
EU aan de duurzaamheidsvereisten voldoet en een toekomst heeft.
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